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             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަންގާރަވި  18މަހުގެ  ޮއގަްސޓުވަނަ އަހަރުގެ  2020
، ބިލު ދެމެހެއްޓުމުގެ އުފައްަދއި ވާަދވެރިކަން ާދއިރާަގއި ިވޔަފާރީގެ ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 28

 ހޯމަ ( ވި 1442ްއރަމް ޙަމު 12) 2020 އޮގަްސޓު 31 ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންދުވަހު ރަ

 ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2020/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 
 

 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

ވާދަެވރި ސަގާފަތެްއ  މިއީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިވޔަފާރީގެ ާދއިރާަގއި )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
އުފައްދަިއގެން ވިޔަފާރިަތއް ުކރިއަރުަވއި، ިވޔަފާރިތަކުެގ ެފންވަރު މަތިކޮްށ 
ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާަގއި ވާަދވެރިކަން ހަނިވާގޮތަށް ހިންާގ 
ވިޔަފާީރގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަަބބުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކުާރ 

 ހުްއޓުވުމަށްޓަަކއި ެއކަށައަޅަންެޖހޭ އުސޫލުތަްއ ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް
 .ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ

 

ވިޔަފާރީގެ ދާއިާރގައި ވާދަވެިރކަން އުފައްަދިއ "މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  
 .އެވެ" ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު

 
 .މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ  .2 މަޤްޞަދު 

 
ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާަގއި ވާދަވެރި ސަގާފަތެއް އާލާކުރުާމއި، ިވަޔފާރީގެ ދާއިރާގަިއ  )ހ(  

 ވާދަވެރި މާޙައުެލއް ކުިރއަރުަވއި ދެމެހެއްޓުން؛
ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާަގއި ވާަދވެިރކަން އުފައްދަިއގެން ިވޔަފާރިތައް ކުރިއަުރވަިއ،  )ށ(  

 ވިޔަފާރިތަުކގެ ފެންވަރު މަތިުކރުން؛
ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާަގއި ވާަދވެިރކަން އުފައްދަިއގެން ިވޔަފާރީަގއި އާ ގޮތްަތކާިއ،  )ނ(  

އާ ވިސްނުންތަާކއި އާ ުއފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތަްއ ތަޢާރުފުކުރުމަށް 

 ހިތްވަރުދިނުން؛
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ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދުަގިއ  )ރ(  
           ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތުަތްއ ހުޅުވާލުމާއި، އެފަަދ ވިޔަފާރިތަކަްށ 

 އެ ފުރުޞަތުތައް ކަަށވަރުކޮށްިދނުން؛ 
މުދާ ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢާންމުންނަށް އޮްނނަ އިޚްތިޔާާރިއ  )ބ(  

 ައދި؛ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން
ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގައި ވާދަވެިރކަން ހަނިވާގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަާފރީގެ ޢަމަލުތަުކެގ  )ޅ(  

ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުަތްއ 
 .ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އަންނަިނވި ކަންކަން ކުރުން

ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގެ ވާަދވެރިަކމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްބަްސުވންތަކާިއ   (1)   
 ވިޔަފާީރގެ ޢަމަލުތައް މަނާކުރުން؛ 

މާކެޓުގަިއ ނުފޫޒުފޯރުވޭނެ މަާޤމެއް ލިބިފައިވާ ވިޔަފާިރއަކުްނ އެފަދަ   (2)   
 މަޤާމެއްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާ ކުރުން މަނާކުރުން؛

ިވޔަފާރިއެްއ އަެނއް ިވޔަފާރިއަކާ މަރޖްކުރުުމގެ ަސބަބުން އެއް   (3)   
ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާގެ ވާދަވެިރކަމަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް 

 ހުރަސްއެޅިގެންދާދިޔުން ކޮންްޓރޯލްކުރުން.
 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާ ގުޭޅގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރި ހިންާގ  )ހ(  .3 ޤާނޫނު ހިނގާނެ ދާއިރާ 
ފަރާތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި، ިވޔަފާރީގެ އެްއބަސްވުންތަކަާށިއ 

 .އެނޫންވެސް ވިޔަފާީރގެ އެކި ަޢމަލުތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ
ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ިވޔަފާރީގެ ޢަމަލުތަކަީކ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ކަންކަންކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، އެފަދަ ޢަމަލެއްެގ ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ހިންގޭ 
ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއެވސް މާކެޓެއްަގއި އޮންނަ ވާދަެވރިކަމަށް އަސަުރ 

 .ފޯރާނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށްެވސް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ
 ދާއިާރަގިއ ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރިައކީ، އެ ވިޔަފާިރއެްއގެ )ނ(  

ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ވިޔަފާިރތަކާ ވާދަކޮްށގެން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއަކަްށާވ 
 .ޙާލަތުގައި، ސަރުކާރު އެ ކުންުފންޏެއްގެ މަްއޗަށްެވސް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ

 
ލިބިފަިއާވ ވަނަ މާއްާދގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، ދައުލަތަށް  3މި ޤާނޫނުގެ   .4 އިސްތިސްނާ 

ސިޔާދަތީ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލަކުން އަާޅ 
 ،ފިޔަވަޅުތަުކގެ މަްއޗަކަްށ، ައދި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
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ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަުކގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަުކެގ މައްޗަކަށް މި ޤާނޫނުަގިއ 
 .ވާ އުސޫލުތަެކއް ނުހިނގާނެއެވެބަޔާންކޮށްފައި 

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ޢަމަލުތައް 

 
ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ 

 އެއްބަސްވުންތަކާއި ޢަމަލުތައް 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ެއއްވެސް މުދަލެްއ  )ހ(  .5

ޚިދުމަތެއްެގ މާކެުޓގެ ވާދަވެިރކަން ނައްތާލުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ުނވަަތ ނުވަތަ 
ވާދަވެިރކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ނުވަތަ ނޭދެވޭ ބަދަލެއް ގެނައުުމގެ މަޤްޞަދުގަިއ 
ވިޔަފާރި ހިންގާ ދެ ފަރާތެއްެގ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގިއ 

ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްބަްސވުމެއް ވުމަކީ ުނވަތަ އެފަދަ 
 .މަނާކަމެކެވެ

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ، ވިޔަފާރި ހިންގާ ދެ ފަރާެތއް ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ  )ށ(  
ގިނަ ފަރާތްތަކުެގ މެދުގަިއ ެވވޭ ެއއްބަްސވުމެްއގެ ސަބަބުން ނުވަަތ 

ވެސް މުދަލެއްގެ ނުވަަތ އެފަރާތްތަކުގެ މެުދގައި ހިްނގާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ެއއް 
ޚިދުމަތެއްގެ މާކެުޓގެ ވާަދވެރިަކން ނެތިދާފަދަ ނުވަތަ ވާދަވެރިަކމަށް ހުރަސްއަޅާ 
ނުވަތަ ނޭދެވޭ ބަދަލެއް އަންނަފަދަ ނަތީޖާއެއް ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ، އެފަދަ 

ގަިއ ( ހ)އެއްބަްސވުމެއް ުނވަތަ ޢަަމލެއް ހިމެނޭނީ މި މާއްދާގެ 
 .ބަސްވުން ނުވަތަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭަގެއވެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއް

ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ިވޔަފާރި ހިންގާ ދެ ފަރާތެއްގެ ުނވަަތ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  
އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުެގ މެދުގައި ވެވޭ ެއއްބަްސވުމެއް ނުވަތަ ހިންާގ 

ތަ ޢަމަލެއްެގ ޢަމަލެއްގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭަގއި ނުވަތަ އެފަދަ ެއއްބަސްވުެމއް ނުވަ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނަތީޖާގެ ތެރޭގައި އަންނަިނވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެްއ 
ހިމެނޭނަމަ، އެކަމަކީ ވާދަެވރިކަން ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ވާދަވެރިކަމަށް 
ހުރަސްއެޅުމަށް ނުވަތަ ނޭދެޭވ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކޮށްފަިއވާ ކަމެްއކަމުަގިއ 

 .ބެލޭނެއެވެ
މާކެޓުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިުދމަތެއް ވިްއކާނެ ނުވަތަ ގަންނާނެ އަުގ   (1)   

 ކަނޑައެޅުްނ؛
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ިވްއކުމުގައި ައގު ކަނަޑއެޅުމުގެ ިއތުރުން   (2)   

އެހެން ސޭލް ޓަރމްއެއް ނުވަތަ ޓަރމްތަކެއް، ނުވަތަ ވިްއކުމާބެހޭ 
 ކަނަޑއެޅުން؛ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަެކއް 
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 ވަކި މާކެެޓއް ނުވަތަ ވަކި ަކސްޓަމަރުންތަކެއް އެޮލކޭޓްކުުރން؛  (3)   
މުދަލެއް އުފައްދާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރުން ނުވަތަ މުދާ އުފައްދާެނ   (4)   

 ލިމިޓެއް ކަނޑަެއޅުން؛
ވިޔަފާރި ހިންާގ ފަރާތްތަކެްއ އެުކެވގެން ަވކި ފަރާތްތަަކަކށް މުދާ   (5)   

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިއުތިރާުޒކުުރން ނުވަތަ ަވކި ފަރާތްތަެކއްގެ ކިބައިްނ 
 މުދާ ގަތުމަށް އިއުތިރާުޒކުރުން؛

މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެްކނޮލޮޖީ   (6)   
 ؛ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ކޮންޓްރޯލެްއ ގެނައުން

 ގެނައުާމއި ހިފެހެއްޓުން.އިންވެސްުޓކުރުމުަގއި ކޮންޓްޯރލެއް   (7)   
ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެއްބަްސވުުމގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުްނ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ނުވަތަ އަނގަބަހުން ނުވަަތ ރަސްމީ ސިފައެއްަގއި ނުވަތަ ނުރަސްމީ 
 .ސިފައެްއގައި ެވވޭ ެއއްބަސްުވން ހިމެނެއެވެ

 
ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕަށް ލިބިގެންވާ 

 އިސްތިސްނާ 
އެ ގްރޫޕެްއގައި ހިމެނޭ އެހެްނ  ،ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެްއގައި ިހމެނޭ އެއް ކުންފުންޏެއް  .6

ވަނަ މާއްދާެއްއ  5ކުންފުންޏަކާ އެކުަގިއވާ ެއްއބަސްވުންތަކަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 
 ނުހިނގާނެއެވެ.

 
ޢާންމުންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާއަށް 

 ބަލައި އިސްތިސްނާކުރުން 
      ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތަކުްނ ކޮށްފައިވާ ެއއްބަސްވުމަީކ ނުވަތަ ޢަމަލަީކ  )ހ(  .7

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އެއްަބސްވުމެއް ނުަވަތ  5މި ޤާނޫނުގެ 
ޢަމަލެއްކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، އެފަދަ އެއްބަްސވުމެްއގެ ނުވަތަ ޢަމަލެއްެގ 

މެްއ ޙާޞިލުުވންކަމުގަިއވާނަަމ، ނަތީޖާއަކީ އަންނަިނވި ކަްނކަމުގެ ތެެރއިން ކަ
އެފަދަ އެއްބަްސވުމަކަށް ނުަވތަ ޢަމަލަކަށް އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ ބާރު 

 .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ
އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ުމދާ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމަށް ކުިރއެރުމެްއ   (1)   

އަދި އެފަދަ ކުިރއެރުމަކުން ފާޅުކަން ޮބޑު ޮގތެއްަގިއ  ،ލިބޭނަމަ
 ޢާންމުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނަމަ؛ ނުވަތަ

ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކުިރއެރުމެއް ލިބޭނަމަ ނުވަތަ އިޤްތިޞާީދގޮތުްނ   (2)   
އަިދ އެފަދަ ކުރިއެރުމަކުން ފާޅުކަްނ  ،ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނަމަ

 .މަބޮޑުގޮެތއްަގއި ޢާންމުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނަ
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މި މާއްދާގެ ދަށުން އެްއވެސް ަފރާތަކުން އިސްތިސްނާ ހޯދަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،  )ށ(  
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، އެކަމަށް ެއިދ 

 .މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިާދ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި  )ނ(  

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ވަިކ ޝަރުޠުތަކަކާެއކު އިސްިތސްނާދިނުމުގެ ބާރު 
 .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތަކަށް އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް  )ރ(  
އެއް ދިނުުމެގ މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުމެއްަގއި، އެފަދަ އިސްތިްސނާ

ސަބަބުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ޢާންމުންނަށް ފައިދާ ލިޭބނެކަމަށް ފެންނަ 
 .ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިްސތިސްނާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގާވއިދު،  )ބ(  
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ( ހައެއް) 6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 .މިނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާނެެއވެ
 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  7ވަކި ާބވަތެްއގެ ެއއްބަސްވުްނތަކަކީ، މި ޤާނޫުނގެ  )ހ(  .8 ގަނޑުކޮށް އިސްތިސްނާދިނުން 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތުެގ އެއްބަސްވުންަތކެްއކަމަށް މިނިސްޓަރަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބާވަުތގެ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަަކކަށް ގަނޑުކޮްށ 
 .އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ގަނޑުކޮށް ެއއްެވްސ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ޢާންމުކޮްށ ބާވަތެްއގެ އެއްބަްސވުމަކަްށ އިސްތިސްނާދީފިނަމަ، ެއކަން 

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ގަނުޑކޮށް އިސްތިސްނާދިނުމުގައި ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާެއުކ  )ނ(  

 .އިސްތިސްނާދިނުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ގަނޑުކޮށް އިސްތިސްނާދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެގޮުތެގ  )ރ(  

        ދު މިނިސްޓްރީން އެުކލަވާލައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަާވއި
މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގައި ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓަގިއ ( ހައެއް) 6

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 
 

ވަނަ މާއްދާގައި މަނާކޮށްފަިއވާ ެއއްބަްސވުމެއް ވާ ުނވަަތ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .9 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ޢަމަލެއް ހިންގާ ފަރާތަކާމެދު އެ ފަރާތަކުން ހިންގި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް 
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ބަލައި، އަންނަނިވި ފިަޔވަުޅތަކުގެ ތެެރއިން ފިަޔވަޅެްއ އެޅުމުެގ ބާުރ 
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 އެއްބަްސވުމެއް އިޞްާލޙުކުރުމަށް އެންގުން؛ ުނވަތަ އެފަދަ   (1)   
 އެފަދަ ޢަމަލެއް ހުއްޓުމަށް އެންގުން؛ ނުވަތަ   (2)   
( ވަނަ ނަްނބަރުގައި 2( ވަނަ ނަްނބަރު ނުވަތަ )1މި އަކުރުގެ )  (3)   

)ިދހަހާސް(  -/10,000ބަޔާންކުރާ އެްނގުމެއް އެްނގުމާއެުކ، 
)އެްއލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ  -/100,000ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާެއުކ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އިސްތިސްނާދެވޭ ޙާލަުތގަިއ، އެފަދަ އިސްތިސްނާެއއް ލިބޭ ފަރާތަކުން އެއިްނ 
އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުަތކުގެ ެތރެއިން ފިޔަވަެޅްއ  ،ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ިލބިގެންެވއެވެ.
 އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ އިސްިތސްނާއެއް އަނބުރާ ގެނައުްނ؛ އަދި  (1)   
)ފަންސާްސހާސް(  -/50,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/5000  (2)   

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާެއުކ  8މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ގަނޑުކޮށް އިސްތިސްނާދެވޭ ާޙލަތުގައި، ެއއިން ޝަރުޠަކާ ިޚލާފަށް އެއްެވްސ 
އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުތަުކެގ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނަމަ، އެ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު 

 ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކަނޑަައޅާފަިއާވ  8މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް އެފަާރތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރީެގ ޙަރަކާތް 
 ހުއްޓުމަށް އެންގުން؛ އަދި 

)ެއްއލައްކަ(  -/100,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ އާއި  -/10,000  (2)   
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 
 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 މާކެޓުގައި ނުފޫޒުފޯރުވޭނެ މަޤާމެއް ލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން އެ މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުން 

 
މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި 

 ހިފުން 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ާމކެޓެްއގައި މުދަލެއް ނުވަަތ   .10

ޚިދުމަތެއް ވިއްކުމަށް ނުފޫޒުޯފރުވޭފަދަ މަޤާމެއް ލިބިފައިވާ ިވޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތަކުން، 
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ގާ އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް، އެ ިވޔަފާރި ހިން
ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގަިއ ހިފުމަށްޓަކައި ތިރީގަިއ 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ
ވާދަވެރި އެހެން ިވޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެްއގެ ވިޔަފާރި ނައްާތލުމުގެގޮތުން މުާދ  )ހ(  

ައގަްށވުރެ ދަށް އަެގއްަގއި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ވާދަވެރި އެހެން ިވޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެްއގެ ިވޔަފާރި ނައްތާލުމުގެގޮުތްނ  )ށ(  
 އިންސާފުވެރި ނޫން ައގެއް ަކނޑައެޅުން؛

ނައްާތލުމުގެގޮތުން ަވިކ ވާދަވެރި އެހެން ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި  )ނ(  
 ވިޔަފާރިައކަށް ުނވަތަ ވިޔަފާިރތަކަކަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިއުތިާރޒުކުރުން؛

ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެއްލުންވާެނގޮތަށް މުދާ އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުން ނުވަަތ  )ރ(  
 ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުން ކޮްނޓްރޯލްކުރުން؛

ެގއްލުންާވނެގޮތަށް މުދަލެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  )ބ(  
 ތަންތަނުގެ ޢަދަދު ކޮންޓްރޯލްކުރުން؛

ވާދަވެރި ވިޔަފާިރއެއް އެ މާެކޓުން ބޭރުކޮށްލުމުގެގޮތުން ުނަވތަ ވިޔަފާރިައކަްށ  )ޅ(  
     ވަކި މާެކޓަކަށް ވަދެވުަނ ނުދިނުމަށްޓަކައި ހުރަސްއެޅުުމެގގޮތުން، ުނވަަތ 

ިވޔަފާރިެއއް ފުާޅވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެގޮތުން އެއް ާބވަތެްއެގ އެ 
މުޢާމަލާތްތަކަކާ ގުިޅގެން ެއްއ ޙާލަތެއްަގިއވާ ދެ ވިޔަފާރިެއއް ތަފާތުކުރުމާިއ، 

 ނުވަތަ ؛ އެފަދަ ވިޔަފާިރއަކަށް ތަފާތުާވނެގޮތަށް ޝަރުޠު ކަނަޑއެޅުން
        ހަދަންޖެހޭ އެއްބަްސވުމެއް ހަދާނީ،ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން  )ކ(  

އެ ެއއްބަްސވުމުގެ އަނެއް ބަިއވެރިޔާ އިތުރު އެހެން އިލްިތޒާމްތައް އަދާކުރުަމްށ 
އެއްބަްސވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަްށ ޝަރުޠުކުރުން. އަދި، ިމޮގތަށް ޝަރުޠުކުރާ 

ގެ ޒާުތގަިއ އިލްތިޒާމްތަކަީކ، އެފަދަ އެއްަބސްވުމެްއގަިއވާ މަިއގަނޑު ކަްނކަމާ އޭ
އެްއވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ުނވަަތ ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް ބެލިނަމަވެސް، ެއއްވެްސ 

 ގުޅުމެއް ނެތް އިލްިތޒާމްތަކަކަްށވުން.
 

ނުފޫޒުފޯރުވޭނެ މަޤާމެއް އޮތްތޯ 
 ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ަވކި ފަރާތަކީ، މާކެޓެްއގައި މުދަލެްއ  10މި ޤާނޫނުގެ   .11
ވިްއކުމުަގއި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުފޫޒުފޯރުވޭފަދަ މަޤާމެއް ލިބިފައިާވ 
 ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާީނ، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ވިއްކުމުގެ މާކެުޓގެ ޒާތަށާިއ،

އެ މާކެޓުަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދާއި ނިސްބަަތށް ބަލައި، އެ ފަރާތަކަްށ 

މާކެޓުގެ ައގުތަކަށް ުނވަތަ މާެކޓަށް ނެރޭ މުދަލުގެ ޢަދަދަށް ުނވަތަ އެ މާކެުޓގެ ވިޔަފާީރެގ 
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 ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ނުވަތަ މާކެޓުގެ ހިއްާސގެ އެކަީށގެްނވާ 
 ނިސްބަތެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

 

މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

 

 -/10,000ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މަނާކަމެއް ޮކށްފި ފަރާތެއް  10މި ޤާނޫނުގެ   .12
)ެއއްލަްއކަ( ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ  -/100,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ވަކި ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް އިސްތިސްނާވުން 

 
އިޤްތިޞާދީ ވަކި މާކެޓެްއަގއި ވިޔަފާިރއެްއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ގޮތަށާިއ، ޢާންމު  )ހ(  .13 އިސްތިސްނާކުރުން 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެ ިވޔަފާރިެއއް ޙަރަކާތްތެރިާވ 
ވަނަ  5މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަވކި ބާވަތްތަކެްއގެ ވިޔަފާރިތައް މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދއިން އިސްތިސްާނކުރުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް  10މާއްދާއާއި 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިްސތިސްނާދިނުމުގަިއ  )ށ(  
)ހަެއއް(  6ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގވާއިދު ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ހަދައި
 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ގެ ދަށުން ަވކި ބާވަެތއްގެ ވިޔަފާރިަތއް ިއސްތިސްނާކުރުމަްށ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  
މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުން ދިވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގަިއ 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 
 

މަރޖަރއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ވާ 
 އެއްބަސްވުންތައް އިސްތިސްނާވުން 

ހެދުމަްށޓަކަިއވާ ެއއްބަްސވުންތަްއ އެއް ވިޔަފާިރއެއް އަނެއް ވިަޔފާރިއަކާ މަރޖަރއެއް   .14
 ވަނަ މާއްާދއިން އިްސތިސްނާވެގެްނވެެއވެ. 10ވަނަ މާއްދާާއއި  5މި ޤާނޫނުގެ 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މަރޖަރއާބެހޭ އުސޫލު 

 
 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނަދކު، މަރޖަރއެްއ  )ހ(  .15 މަރޖަރ
ހެދުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މުދަލާއި ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

އެްއވެސް މާކެެޓއްަގއި އޮްނނަ ވިޔަފާރީގެ ވާަދވެރިކަްނ އާދަޔާ ޚިލާފަށް 
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ފާރީެގ ވާދަވެރިކަމަްށ ދަށްވެގެންދާނަމަ، ނުވަތަ ާމކެޓުަގއި އޮންނަ ިވޔަ
   ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާވެގެންދާނަމަ އެފަދަ މަރޖަރއެއް ހެދުމަީކ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަރޖަރއެއްކަމުަގއި އަްނނަނިވި ކަންކަްނ  )ށ(  

 ބެލޭނެއެވެ.
ވިޔަފާރި ހިންގާ ދެ ފަރާތެއް ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުންގެ ގޮުތގައި އޮތް   (1)   

 ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ެއްއވުން ނުވަތަ މަރޖްވުން؛
އެކަކު ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެގެން ުނވަތަ ވިޔަފާރި ހިންާގ   (2)   

ފަރާތްތަކެއް ވެގެްނ، ވިޔަފާިރ ހިންގާ އެހެން ފަރާެތއްެގ ނުވަތަ 
ކެްއގެ މުޅި ޖުމްލަ ނުވަތަ އެއިްނ ވިޔަފާރި ހިންގާ އެހެން ފަރާތްތަ

 ބައެްއގެ ކޮންޓްރޯލް ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ޙާޞިލުކުުރން؛
ވިޔަފާރި ހިންގާ ެއއް ފަރާތުން ވިޔަފާރި ހިންގާ އަނެއް ފަރާތުގެ   (3)   

ގުްޑވިލް ހިމެނޭނެހެން އެފަރާތުގެ މުދާ، ނުވަތަ މުދަލުން ބޮޑު ބައެްއ 
ެއފަދަ މުދަލެއް ޙާޞިލުކުރި ަފރާތަށް، ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނަތީޖާައކީ، 

މުދާ ވިްއކާލި ފަރާތުން ހިންގަުމންދިޔަ ިވޔަފާރި، އެފަރާތުގެ ަބދަލުގަިއ 
 ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދިޔުން.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެްއވެސް މީހަކަށް ނުވަަތ ވިޔަފާރި ހިންާގ  )ނ(  
ސަބަބުން ުނވަތަ ވެަފއިާވ އެއްބަްސވުމެްއެގ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ަޙއްޤުތަުކގެ 

ނުވަތަ އެނޫންެވސް ކަމެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ ަކންކަމުގެ ތެރެއިްނ 
ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ހުރިހާ ކަެމއްގެ ސަބަބުން އެހެްނ 
ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާީރގެ ޙަރަާކތްތަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުްނ 

ޒުފޯރުވޭނެ މަޤާމެއް ލިބިފަިއވާނަމަ، އެފަދަ މީހެއްގެ ުނވަތަ ވިޔަފާރި ހިްނާގ ނުފޫ
 ފަރާތެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އެހެން ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް އޮތްކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ެއްއވެސް މީހަކާ ުގޅުމުގެ ސަބަބުްނ  )ރ(  
ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުެގ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތަކާ 

ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، އެފަރާތެްއގެ ކޮްނޓްރޯލް އޮތްކަމަްށ 
 ބެލޭނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެްއގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިިބފައިވުްނ   (1)   
މުދަލުން ނުވަތަ މުދާ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފަިއވުން ނުވަަތ 

 ބައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިވުން؛ ުނވަތަ
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ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެްއގެ ބޯޑު އެކުަލވާލުމުަގއި ުނވަތަ ކަންަކމުަގިއ   (2)   
ވޯޓު ދިނުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސީދާގޮތުން ނުވަަތ 

ޙައްޤުތަކެްއ ނުސީދާގޮތުންވިަޔސް ނުފޫޒުފޯރުވޭނެފަދަ މަޤާމެއް ލިބިދޭ 
 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާމެއް ލިބިދޭ އެއްބަްސވުމެއް އޮތުން.

އަންނަނިވި ކަްނކަން ފުރިހަމަވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރަތއް މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  )ބ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަރޖަރގެ މާނައިގެ ތެޭރަގިއ 2)

 ހިމެނެއެވެ.
ގޮތަކަށް އެުކގަިއ މަސަްއކަތްކުރުމަށްޓަަކިއ ހަދާ ދިގުދެމިގެންދާ   (1)   

 ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ؛ އަދި 
މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގާ ިވޔަާފރިއެްއގައި އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި   (2)   

ޒިންމާތައް އެ ޖޮއިންޓް ވެްނޗަރެއއްގެ ޢާންމު ހިންގުމުގެ ތެރޭގަިއ 
 އަދާކުރަންޖެހުން.

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މީހަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާިރ  މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( )ޅ(  
ހިންގާ ފަރާތަކަށް ނުފުޒޫފޯރުޭވނެ މަޤާމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާިއރު، އެފަރާތަަކްށ 
ލިބިފައިވާ ަޙއްޤުތަކާިއ، އެަފރާތަކުން ވެފަިއވާ އެއްަބސްުވމެއްގެ ަމއްޗަްށ 

ކަމަކަްށ  ބެލުމުގެ އިތުރުން، ެއކަންަކމުގެ ސަބަބުން ވަށަިއގެންާވ ހުރިހާ
 އަސަރުކުރާ މިންވަރަާށއި ޙާލަތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 
މަރޖަރއެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

 ކަންކަން 
 ތިރީގައި އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަރޖަރއެއްކަމުގައި ުނބެލެވޭނެ ޙާލަތްތަކެވެ.  .16

ކޮންޓްރޯްލ ވިޔަފާރި އުވާލަންޖެހުމުގެ ސަަބބުން އެ ިވޔަފާރިެއއް ހިންގާ ަފރާތުގެ  )ހ(  
ލިކުއިޑޭޓަަރކާ ނުވަަތ އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރުމަށްަޓކައި އެހެންވެްސ 

 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން؛ ުނވަތަ 
މަރޖަރއެއްަގއި ބަިއވެރިާވ ފަރާތްތަކަކީ، ސީދާޮގތުން ނުވަތަ  )ށ(  

 ނުސީދާގޮތުންވެސް ވަކި އެއް ފަރާތެއްގެ ކޮންޓްރޯްލގަިއވާ ަފރާތްތަކަކަށްވުްނ؛
ވަޞިްއޔަތުން ނުވަތަ ހިބައިން މީހެއްގެ މުދަލެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ  )ނ(  

 ވާރުތަ މުދާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިެއްއގެ ކޮންޓްރޯލް މީހަަކށް ލިބޭ ލިބުން.
 

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ 
މެދުގައިވާ މަރޖަރ 

 އިސްތިސްނާވުން 

)ދޭއް( ކުންފުންޏެްއގެ މެދުަގއި މަރޖަރއެްއ  2ސަރުކާރު ކުންފުނިތަުކގެ ތެެރއިން   .17
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  15ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުން އެަފދަ މަރޖަރއެއް އިސްތިސްާނެވގެންެވއެެވ.
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އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ 
ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ 

ގައިވާ މަރޖަރ މެދު 
 އިސްތިސްނާވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްަތްއ  13މި ޤާނޫނުގެ   .18
 ހިންގާ ދެ ފަރާތެއް ުނވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަެކްއގެ މެދުގަިއވާ މަރޖަރއަކަްށ 

 އުސޫލެއް ނުހިނގާެނއެވެ.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  15މި ޤާނޫނުގެ 
 

ލިބިގެންދާނެ އިޤްތިޞާދީ 
ފަސޭހަތަކަކަށް ބަލައި 

 އިސްތިސްނާކުރުން 

މަރޖަރއެއް ހެދުމުގެ ސަަބބުން ވަކި މާެކޓެްއގަިއ ޮއންނަ ވިޔަފާީރެގ  )ހ(  .19
ޚިލާފަށް ދަށްވެގެންދިޔުުމގެ ސަބަބުން ުނަވތަ ކުރިމަތިވާެނ  ވާދަވެިރކަން އާދަޔާ 

ރެ އެ މަރޖަރއެއް ހެދުމުގެ ސަބަުބން ފާޅުކަން ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަްށވު
ގޮތެްއގަިއ އިޤްތިޞާދީ ފަޭސހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ެބލެވޭނަމަ، އެަފަދ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  15މަރޖަރއެއް މި ޤާނޫނުގެ 
 އުސޫލުން އިސްތިސްާނކުރުމުެގ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މަރޖަރއަކަްށ  )ށ(  
އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި އެ މަރޖަރގައި ބަިއވެިރވާ ފަރާތަުކން މިނިސްޓަރަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މަރޖަރއަކަށް އިސްތިްސނާއެއް ދިނުމަްށ  )ނ(  

ނިންމުމެއްަގއި، އެފަދަ އިސްތިްސނާއެއް ދިނުުމެގ މިނިސްޓަރު ނިންމާ 
ސަބަބުން ފާޅުކަން ބޮުޑގޮތެްއަގއި އިޤްތިޞާދީ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް 

 .ފެންނަ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ިއސްިތސްނާ ދިނުމުގަިއ  )ރ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ، ތުގެ ގަާވއިދު ިމނިސްޓްރީން ހަދައިޢަމަލުކުރާނެގޮ
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެޓުަގިއ  6ފަށާތާ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަރޖަރއެއް ހެދުމުގެ ސަބަބުން  15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .20 މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން 
ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާގެ ވާދަވެިރަކން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދަށްވެެގންދާކަން ނުވަތަ 
މާކެޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާވެގެންދާކަން ކަނަޑއެޅުމުަގއި ބަލާނެ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ  6މިންގަނޑެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
 ވެ.ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ެއކުަލވާލަންވާނެއެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ މިންގަނޑަީކ، ިވޔަފާރީގެ ދާއިާރަގިއ  )ށ(  
 އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ޙާލަތަކަްށ ބަލައި ކަނޑަައޅަންވާނެ މިްނގަނޑެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަިއ،  )ނ(  

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތައް ހިނގަން ފަށާނީ  .21 އިންތިޤާލީ މުއްދަތު 
 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 12ފަށާތާ 

 
ފަރާތްތަކާމެދު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މަނާކޮށްފަިއވާ މަރޖަރއެއް ހަދާ  15މި ޤާނޫނުގެ   .22 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުތައް އެޅުުމގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 މަރޖަރ ހެދުމަށްޓަކައި ވެފަިއވާ އެއްބަްސވުން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން؛ އަދި  )ހ(  
)ެއއްަލއްކަ( ރުފިާޔާއ  -/100,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާާއއި  -/10,000 )ށ(  

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް 
 ބިޒްނަސަސްއަށް ލިބިގެންވާ ބާރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މަނާކޮށްފައިވާ މަރޖަރއެއް ހެދުމުެގ  15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .23
ސަބަބުން އެ މަރޖަރގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި މުދަުލެގ 
މިލްކުވެރިކަން ނުވަތަ މުދަުލން ބައެްއގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުވެގެންދާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަްނާގ  22އަދި މި ޤާނޫނުގެ 
އެންގުމަކާ އެްއގޮތަށް އެަފދަ މަރޖަރއެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން 

ްށޓަކައި ކަމާބެޭހ ޢަމަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު، މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަ
ޤާނޫނުތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން ަރޖިސްޓްރާރ އޮފް 
ބިޒްނަސަސްގެ އިޚްތިޞާްޞެގ ދަށުގައިވާ ކަންކަން ކުރިއަްށ ނުގެންދިޔުމުެގ 

 ބާރު ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސްއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސްއަށް ލިބިދޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  

އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ިރޢާޔަތްކުރާނެ ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 
       ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގަިއ ވާަދެވރިކަން އުފައްަދއި، ދެމެހެއްޓުމާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ހ(  .24 އިސް ޒިންމާ އޮތް ފަރާތް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނާވ ކަންކަން ހިންގުމާއި ތަންީފޛުކުރުމުގެ އެންމެ 
 އިސް ޒިންމާ އުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

ީސދާގޮތުން ބޭނުންާވ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެންވާ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކަިއ،  )ށ(  
އެންމެހައި ބާރުތަކާިއ، ފުރިހަމަގޮތުަގއި ެއކަންކަން ކުރުަމށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

 އެންމެހައި ބާރުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ބާރުތައް 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީަގިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  )ހ(  .25
 އެވަީނއެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުްނ؛  (1)   
      ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގަިއ ވާަދވެރިކަން އުފައްދަިއގެން ިވޔަފާރީެގ   (2)   

ޚިދުމަތްތަްއ އާ ގޮތްަތކާިއ، ާއ ިވސްނުންތަކާއި އާ އުެފއްދުންތަކާިއ 
ތަޢާރުފުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، މުދާ ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 
ޢާންމުންނަށް އޮންނަ އިޚްތިޔާރާއި ފުރުޞަތުތައް އިތުރަްށ 

 ؛ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި އެކުަލވާލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވާުލން
މިންވަރު  އެކި މާކެޓްަތކުަގއި ވިޔަފާީރެގ ދާއިރާގެ ވާަދވެރިކަން އޮތް  (3)   

 ބަލައި ދިރާސާކުރުން؛
ވިޔަފާީރގެ ވާދަވެިރކަމަށް ހުރަސްއަާޅގޮތަށް ވާ ެއއްބަސްުވންތަކާިއ   (4)   

ހިންގާ ޢަމަލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ 
 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަކންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

ވާދަވެިރކަމަށް ހުރަސްއަާޅގޮތަށް ވާ ެއއްބަސްުވންތަކާިއ ވިޔަފާީރގެ   (5)   
 ހިންގާ ވިޔަފާީރގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުްނ؛

ވަކި ާމކެޓެްއގަިއ ނުފޫޒުފޯރުޭވ މަޤާމެއް ލިބިފަިއވާ ވިޔަފާިރ ހިންާގ   (6)   
ފަރާތަކުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިާރެގ ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުުމގެގޮތުްނ 

      ބޭނުންކޮށްގެން ކުާރ ޢަމަލުތަކާ ުގޅޭގޮތުން އެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ 

 ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުްނ؛
ވަކި ާމކެޓެްއގަިއ ނުފޫޒުފޯރުޭވ މަޤާމެއް ލިބިފަިއވާ ވިޔަފާިރ ހިންާގ   (7)   

ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުުމގެގޮތުްނ ފަރާތަކުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިާރެގ 
 އެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްުޓުވން؛

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަރޖަރއާބެހޭ ކަންކަން ހިންގަިއ   (8)   
ބެލެހެއްޓުމާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ މަރޖަރތަްއ 

 ހުއްޓުވުން؛
ދަށުން އިސްތިސްނާދިނުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް މި ޤާނޫނުގެ   (9)   

ލިބިދީފައިވާ ކަންކަމުަގއި އިްސތިސްނާދިނުމާބެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނާއި 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
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ޚިލާފުވާ ފަރާތްަތކާމެދު މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ   (10)   
 ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްބަްސވުންތަާކއި ަޢމަލުތަކާ   (11)   
ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ، ފިޔަވަުޅ 

ދަށުން ހަދާ އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ 
 ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަޅު ެއޅުން؛

      މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅުައޅާ ޙާލަތެއްަގިއ،   (12)   
އެ ފިޔަވަެޅއް ރައްުދވި ފަރާތަކާއި، އެފަރާތެްއގެ މަްއޗަށް އެޅި ފިޔަަވުޅ 

 ޢާންމުކުރުން؛
ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަްޤޞަދުތަްއ ވަނަ މާއްދާގައި  2މި ޤާނޫނުގެ   (13)   

 ޙާޞިލުކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުްނ؛ އަދި 
ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގައި ވާދަެވރިކަން އުފައްަދއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ   (14)   

 ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
     މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް ިތރީގައި އެވަީނއެެވ.
 މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާބެހޭ މައްސަލަ ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން؛  (1)   
މައްސަލައެްއގަިއ ގޮެތއް ނިންމުމަށްޓަކަިއ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާ   (2)   

ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް އެ މައްސަލައެއް ރައްދުާވ 
 ފަރާތަކަށް އެންގުން؛

އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ބުނެ ނުވަތަ   (3)   
ޓްރީއަްށ އެފަދަ ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުންާވކަމަށް ބުނެ މިނިސް 

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަަލއި، ިފޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަުޅ 
 އެޅުން؛

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން އަްނގަންޖެހޭ   (4)   
 އެންގުންތައް އެންގުްނ؛ އަދި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާފަދަ ެއއްބަްސވުމެއް ނުވަަތ   (5)   
ޢަމަލެއް ހުއްޓުުވމަށް އަންގަިއ، އެފަދަ ެއންގުމަާކ ވިޔަފާީރގެ 

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެފަިއވާ އެއްަބސްވުެމްއ 
ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާީރގެ ޢަމަލު ހުއްުޓވުމަށް އެިދ ކޯޓަްށ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.
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މިނިސްޓްރީގެ އަމިއްލަ 
 އިސްނެގުމުގައި މައްސަލަ ބެލުން 

ެއ ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބެލެވޭނަމަ )ހ(  .26
މައްސަލަެއއް މިނިސްޓްރީެގ އަމިއްލަ އިސްެނގުމުަގިއ ބެލުމުގެ ބާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގާވއިުދ  )ށ(  

)ހައެއް(  6މިނިސްޓްރީން ހަދައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާނެެއވެ.

 
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންާގ  )ހ(  .27 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

 ޅޭނެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީން ޤާިއމުކުރަންވާނެެއވެ.ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާިއ، މިނިްސޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ  )ށ(  
   ޝަކުވާަތކާ ުގޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރާނެގޮުތގެ ަގާވއިދު މިނިސްޓްރީން ހަދައި، 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ )ހައެއް(  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. އަދި ިމ މާއްދާގެ ދަށުްނ 
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާަތއް މިނިސްްޓރީން ބަލައި ނިންމާނެ މުއްދަުތ އެ ަގވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

މައްސަލަ ބެލުމުގައި 
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

މިނިސްޓްރީގެ އަމިއްލަ ިއސްނެގުމުގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަާއިއ   .28
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެްއގެ ސަބަބުން މިނިްސޓްރީން ބަލާ މައްސަލަތަްއ 

 ބެލުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާައތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.
 ފަރާތަށް އެ މަްއސަލައެއް ުނވަަތ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ ަޝކުާވެއއް ހުށަހެޅި )ހ(  

 ޝަކުާވއެއް މިނިސްޓްީރގައި ަރޖިސްޓަރީކުރެވުނުކަން ލިޔުމުްނ އެންގުން؛
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މައްސަލައިަގއި ޖަވާބުދާރީވުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުން؛  )ށ(  

 އަދި
ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން، މިނިސްޓްރީން ނިންމިގޮތް މައްސަލަ  )ނ(  

 ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން.
 

 މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރުން 
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ   .29
މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާފައިވާ ގަާވއިދަކާ ޚިާލފުވާ ގޮަތކަށްނަމަ، ނުަވަތ 
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ، ަރސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އެ ނިންމުން  30ގޮތުން އެ މައްސަލަެއއް ނިންމާތާ ނުހިމެނޭ
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އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ކޯަޓށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، 
ނުވަތަ މައްސަލަިއގެ ކޮންމެ ބައިވެިރއަކަށް، ުނވަތަ މައްަސލަ ނިންމިގޮތުގެ ސަބަބުްނ 

 ކޮންމެ ފަރާތަަކށް ލިބިގެންވެެއވެ.  އަސަރުކޮށްފާނެ
 

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި 
 ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުުމގެ ސަބަބުން ސީދާ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިާވ   .30
ފަރާތަކަށް، އެފަރާތަކަށް ލިުބނު ސީދާ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓުަގިއ 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ   .31 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ތާރީޚުން )ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ  6ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ފެށިގެންނެވެ.

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަަދއި، ހިްނގާނީ  )ހ(  .32 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ށ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ، ހަދައިހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މިނިްސޓްރީން 
)ހައެއް( މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގައި ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓަގިއ  6

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްުރ   .33 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 ފިޔަަވޅުތައް އަޅަންވާެނެއވެ.ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ފަރާތްތަކުެގ  )ހ(  

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ުކާރ 
ެގގޮުތގަިއ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ިވޔަފާރީގެ ސިއްރު

 އަދި؛ ބެލެވޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު
މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަާކިއ، މިނިސްޓްރީން  )ށ(  

 ކުރާ ތަޙްޤީޤުތަކަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު.
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ނުވާހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި   .34 މާނަކުރުން 
ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަީނ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަްފޒުތަކާ ގުިޅގެން ތިރީަގއި ދީފަިއާވ 

 މާނަކުރުމެވެ.
"ވިޔަފާރި" އެއް ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މުދަލަކާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ  )ހ(  

ޙަރަކާތެއް ުނވަތަ ޙަރަކާތްަތެކއް ހިންގާ ކޮންމެ ގުިޅގެން ިވޔަފާރީެގ ެއއްެވސް 
 ފަރާތަކަށެވެ.

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާއްދީ މުދަލަށާއި، ފިކުރީ މުދާ ހިމެނޭގޮތުން  )ށ(  
 ޣައިރު މާއްދީ މުދަލަށާއި، އުުފލޭ މުދަލަށާއި ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ.

ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  "ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީެގ  2007/3ޤާޫނނު ނަންބަރު  ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށާއި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީތަކަާށއި

ނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި، )ޕާޓް 2011/13
)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަާފރީގެ ޤާނޫނު( ެގ  2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުން ހިންގާ އަމިއްލަ ވިޔަާފރިތަކަށެވެ.
"ވިޔަފާީރގެ ޢަމަލުތައް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާީރގެ އެިކ  )ރ(  

  ޕްރެކްިޓސްތަކަށެވެ.އެރޭންޖްމަންޓުތަކަށާއި
"މާކެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުމދަލަކަށް އޮންނަ  )ބ(  

 ބާޒާރަކަށެެވ.
 96/10"ސަރުކާރު ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  

ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮްތާވ  95)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 
 ގޮތުގެމަތިން އުަފއްދާ ކުންފުންޏަށެވެ.

"ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، ިވއްކުމަކުްނ ނުވަތަ ބަދަުލ  )ކ(  
ކުރުމަކުން ނުވަތަ ކުއްޔަށްިދނުމަކުން ނުވަތަ ފަހުން އަުގދޭގޮތަށް މާކެޓަށް 

 މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ާވސިލުކޮށްދޭ ކޮށްދިނުމަށެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މުދަލެއްގެ ުނވަތަ ޚިދުމަތެްއގެ މުޤާބިލުަގިއ "އަުގ"  )އ(  

 ދޭ ކޮންމެ އެއްަޗކަށެވެ.
 2010/3"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގިއ  86)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ 
ގ ުކންފުންޏާއި ސަބްސިޑިއަރީ ުކންފުނިތައް ހިމެނޭ ބަޔާންކުރާފަދަ ހޯލްޑިން

 ގްރޫޕަކަެށވެ.
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"ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިވޔަފާރި ހިންގާ ދެ ފަރާތެއްެގ  )މ(  
މެދުގަިއވާ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ވަކި ިވޔަފާރިެއއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ 

 ތަނަކަށެވެ.ޚާއްޞަކޮްށގެން އުފައްދާ ވިޔަާފރި 
"ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ފ(  

ވަނަ މާއްާދގަިއ  3)ިވޔަފާރި ރަޖިްސޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2014/18
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތުތަްއ  )ދ(  
 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާާރގެ ަވޒީަރށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތުތަްއ  )ތ(  
 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާއަެށވެ.

 2010/22"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ، މާލޭގައި ނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ލ(  
( ަވަނ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 53)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނަންބަރުގައި ބުނެފަިއވާ ިސވިލް ކޯޓަެށވެ. ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެހެްނ 
        ާޞޞްއާ ެއްއގޮތަްށ، ރަށެއްަގއި ނަމަ، އެ ކޯަޓކަށް ލިބިފައިާވ އިޚްތި

 އެ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުަގއި ބުނެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށެވެ.
       "މާކެޓް ނުވަތަ ަކސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، )ގ(  

)ދޭއް( ުނވަތަ ެއއަށްވުެރ ގިނަ ފަރާތްތަކުެގ މެދުގަިއ މާކެޓް ނުަވަތ  2
ކަސްޓަމަރުން ބައިކޮްށ، ކޮްނމެ ފަރާތަކަށްވެސް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ަވކި ަބެއްއ 

 ކަނޑައެޅުމަެށވެ. 
"ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯުނގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، ޤާނޫުނ  )ޏ(  

 ލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.)ސްެޕޝަ 2014/24ނަންބަރު 
"ޢާންމު އިޤްތިޞާދީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ސ(  

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައްކަމަށްވާ ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ނަރުދަމާއާިއ 
ގުޅިފަިއވާ އަިދ ޓެލެފޯންގެ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ބޭނުންތަކާ 

ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ޕޯސްޓަްލ 
ސަރވިސް، ޢާންމު ދަތުރުފަތުރު، ކުނި އުކާލުން އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން 

 ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
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